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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3 (Kancelaria Szpitala)
Kraków
30-901
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Tel.: +48 0126308059
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Faks: +48 0126308059
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer referencyjny: 52/ZP/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU w podziale na 26 pakietów

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zgłębniki poliuretanowe do żywienia parenteralnego do jelita cienkiego w rozmiarze CH10, CH12.Rozmiar do
zamówienia w zalezności od zapotrzebowania.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
PAKIET nr 1
L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa
handlowa/ nr katalogowy Kod CPV
1. Zgłębniki poliuretanowe do żywienia parenteralnego do jelita cienkiego w rozmiarze CH10, CH12.Rozmiar do
zamówienia w zalezności od zapotrzebowania. szt. 30 33141600-6
RAZEM

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Zgłębniki silikonowe do jelita cienkiego .Rozmiar do zamówienia w zalezności od zapotrzebowania.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
PAKIET nr 2
L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa
handlowa/ nr katalogowy Kod CPV
1. Zgłębniki silikonowe do jelita cienkiego .Rozmiar do zamówienia w zalezności od zapotrzebowania. szt. 10
33141600-6
RAZEM

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zgłębniki żołądkowe silikonowe w pełnym asortymencie rozmiarowym ( w tym m.in.. CH 18,20,22,24).Rozmiar
do zamówienia w zalezności od zapotrzebowania.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141600
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgłębniki żołądkowe silikonowe w pełnym asortymencie rozmiarowym ( w tym m.in.. CH 18,20,22,24).Rozmiar
do zamówienia w zalezności od zapotrzebowania. szt. 1000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET nr 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Filtr antybakteryjny ref 12001082 do badania pomiaru tlenku azotu w wydychanym powietrzu do posiadanego
urządzenia MEDISOFT TeNO+ szt. 1000
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Filtr spirometryczny 83-C zielony MADA ref 30889 do posiadanego urzadzenia Bodypletyzmografii szt. 1000
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Myjki do mycia ciała pacjenta na sucho bez użycia wody ,nasączone chlorhexydyną 30 x 25 cm
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Myjki do mycia ciała pacjenta na sucho bez użycia wody ,nasączone chlorhexydyną 30 x 25 cm szt 15000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakosci / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET nr 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw Flocare PEG ,poliuretanowy zgłębnik dł.40cm z pasmem znacznika kontrastującym w
RTG ,hydromerową powłoką zewnętrzną, zakładany techniką pull, z silikonową płytką zewnętrzną oraz
wewnętrzną ,wolny od DEHP, skalpel , nić trakcyjna , rozmiar w zależności od potrzeb kpl 2
Zgłębnik do żywienia bezpośrednio do jelita lub do dwunastnicy z prowadnicą .Swoim kształtem dopasowuje
się do przewodu pacjenta tworząc w jelicie pętlę mocującą .Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa duże i
dwa małe otwory minimalizujace ryzyko zatkania . Wykonany z miękkiego poliuretanu.Zgłębnik kontrastujący w
promiach RTG.CH 10/145 cm szt. 10
Zestaw do chirurgicznego zakładania zgłębnika jejunostomijnego do poadży
dietenteralnych .Skład :Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik z linią kontrastującą w RTGz otworem dystalnym i
proksymalnym oraz łącznikiem z koncówką typu Enlock z nasadką zamykającą ,zewnętrzny silikonowy dysk do
podszycia do powłok skórnych, rozszczepialna igła punkcyjna bez mandrynu , rozszczepialna igła punkcyjna ,
tepy mandryn . CH 8/70cm szt. 10

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Worki stomijne
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte zmożliwością opróżniania , z klamrami zaciskowymi, przyklejające
się. szt. 500
Pasta stomijna uszczelniajaca 60 g szt. 10

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PAKIET nr 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą
• długości linii płuczącej 150 cm(+/- 5cm)
• prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń
pomiarowych
• linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed
zapowietrzeniem
• błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%
• system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek
• połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem
(wodoodporne)
• przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu kpl. 200
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca:
• Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy)
• Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia
• Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe
• Brak konieczności kalibracji czujnika
• Szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu
• Prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika
• Mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem
• Zestaw musi być kompatybilny z urządzeniami do pomiaru rzutu serca firmy Edwards Lifesciences
• Instrukcja obsługi w języku polskim kpl. 200

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas ocena jakości / Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Filtr 1,2 um do podaży żywienia pozajelitowego skutecznie zatrzymujący mikroorganizmy w szczególności
grzyby i zarodniki, bez DEHP i Latexu , efektywna powierzechnia fitrująca 10 cm 2, wytrzymałość ciśnieniowa
powyżej 3 bar. szt 500

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sterylny, jednorazowy zestaw do przezskórnej tracheotomii, o składzie: jednostopniowe rozszerzadło obrotowe
w kształcie śruby pokryte substancją hydrofilną, rurka tracheostomijna z obrotowym łącznikiem 15mm,
prowadnica Seldingera, skalpel, strzykawka, opaska utrzymująca rurkę, kaniula punkcyjna Rozm. 7,8,9 szt 100

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
BEZPIECZNY ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ I OTRZEWNEJ - TORAKOCENTEZY I PARACENTEZY,
STERYLNY. SKŁAD ZESTAWU: IGŁA VERESA, STRZYKAWKA LUER-LOCK 50ml, KANIULA Z OTWORAMI
BOCZNYMI ORAZ ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI CO 1cm, ZAWÓR TRÓJDROŻNY ZAPEWNIAJĄCY
WYGODNY DOSTĘP DO ZESTAWU DRENUJĄCEGO BEZ OTWIERANIA SYSTEMU, WOREK O POJ.
MINIMUM 2000ml. WOREK, KANIULA I STRZYKAWKA TWORZĄCE SYSTEM ZAMKNIĘTY. IGŁA
WPROWADZAJĄCA IGŁA VERESA WYPOSAŻONA W ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY WENTYLOWY
ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU ODMY ORAZ DWU KOLOROWY WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA.
ZESTAW Z CEWNIKIEM POLIURETANOWYM DŁUGOŚCI 12,5cm UMIESZCZONYM NA IGLE, ROZMIAR 8F/
Ch szt. 50

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości
167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy;
niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do
napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość
optymalną dla pacjenta, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą
zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania
próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na
opis. System przebadany klinicznie -ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni, czas utrzymania
systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką
zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane, co 25 ml, w tym numerycznie, co 100 ml oraz z filtrem
węglowym kpl 10
Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane,
co 25 ml w tym numerycznie, co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą
przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym
balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. op 5
Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości
167; niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania
balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą
światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. system posiada pas na rzepy do podwieszania
kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych. System przebadany klinicznie -ocena bezpieczeństwa stosowania
systemu do 29 dni, czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki
stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane, co 25 ml, w
tym numerycznie, co 100 ml kpl 5

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

13 / 30

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Fartuch ochronny flizelina szt. 25000
Fartuch ochronny foliowy szt. 10000
Kołnierz ortopedyczny jednorazowy rozmiar średni,duży do wyboru szt. 100
Kołnierz ortopedyczny sztywny ( plastikowy) regulowany szt. 50
Komora wilgotna ochronna na oczy jednorazowa szt. 50
Kubki jednorazowe do picia min.100ml max 200 ml plastikowe x 100szt. op. 600
Maszynka j.u. do golenia pacjenta szt. 4000
Prezerwatywy(osłonki gumowe) x 144szt do celów medycznych op. 40
Przewód do cystoskopu podwójny f. Polfa Lublin szt. 200
Przewód do cystoskopu pojedyńczy f.Polfa Lublin szt. 100
Wziernik j.u. typ Cusco rozmiar S lub M do wyboru przez zamawiającego szt. 5000
ŻEL (pasta ) Ścierna a 250 ml. op. 30
Podkład podgumowany 140x 70 cm szt. 200
Pokrowiec an buty x 100 szt op. 50
Rękawice diagnostyczne(sekcyjne) o przedłuzonym mankiecie niejałowe pudrowane nr 7-9 para 1000
Zestawy do wlewów doodbytniczych z kontrastem barytem szt. 20
Szyna Zimmera 450 x 20 mm szt. 400
Dren uniwersalny do tlenoterapii o zmiennej średnicy do odcinania z rolki
długość rolki w opakowaniu 30m, średnica 3mm (argyle universal green bubble tubing) op. 4

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33194000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przyrząd do przet. Krwi TS bez zawartości ftalanów– komora kroplowa ok..10 cm szt. 50000
Przyrząd do przet. Płynów bez zawartości ftalanów– komora kroplowa ok. 6 cm szt. 220000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pętle migdałkowe OM 758R x 100 szt op. 6
Gąbki przeciw parowaniu optyki JG910 x 10 szt op. 100

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgłębnik żołądkowy CH 10-24 o dł. 100cm,wykonane z materiału bez zawartości ftalanów,odporny na
załamanie , nie zwinięty w ślimak ,rozmiar do wyboru w zależności od zapotrzebowania ,sterylny,pojedyńczo
pakowany w papier-folia szt. 5000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 17

17 / 30

Część nr: 17
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Elektroda z przeznaczeniem do HOLTER/STRESS wysiłkowa/monitoring na bazie materiału nonwoven okrągła
o średnicy 55mm op. 2500
Elektroda z przeznaczeniem do HOLTER/STRESS wysiłkowa/monitoring na bazie materiału nonwoven okrągła
o średnicy 55mm op. 2500
Elektroda EKG z przeznaczeniem do HOLTER/STRESS na bazie gąbki z języczkiem do mocowania kablawytrzymała 24 h x 30 szt. op. 2500

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
II.2.4)

Opis zamówienia:
Strzykawka j.u. do pompy (infuzyjnej f.Braun - zalecana przez producenta) - 50 ml biała z filtrem
cząsteczkowym 15 µm, strzykawka typu "Omnifix" szt. 30000
Strzykawka j.u. do pompy (infuzyjnej f.Braun-zalecana przez producenta)- 50 ml czarna z filtrem
cząsteczkowym 15 µm ,strzykawka typu "Omnifix" szt. 5000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena jakości / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Strzykawka j.u. insulinówka1 ml - U 100 - KD-Ject III z igłą zapakowaną w zestawie- firmy KDM (wyłącznie)
(0,33 x 12 mm/29 x 1/2")- po 100szt
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Strzykawka j.u. insulinówka1 ml - U 100 - KD-Ject III z igłą zapakowaną w zestawie- firmy KDM (wyłącznie)
(0,33 x 12 mm/29 x 1/2")- po 100szt op 10
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Strzykawka j.u. insulinówka1 ml - bbraun (wyłącznie)( 0,3mmx 12mm)z igłą wtopioną po 100szt nr kat 9161627s
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Strzykawka j.u. insulinówka1 ml - bbraun (wyłącznie)( 0,3mmx 12mm)z igłą wtopioną po 100szt nr kat 9161627s
- op 5

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zgłębnik urologiczny Foley 100% silikon rozmiar do wyboru przy zamówieniu
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgłębnik urologiczny Foley 100% silikon rozmiar do wyboru przy zamówieniu szt 200

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
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niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Igła tnącą do biopsji gruboigłowych jednorazowa UNICUT długość igły 115mm, średnica igły 1,6mm (16G)
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Igła tnącą do biopsji gruboigłowych jednorazowa UNICUT długość igły 115mm,
średnica igły 1,6mm (16G) szt 30

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Jałowy jednorazowy ,zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów
niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą
Część nr: 23
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Jałowy jednorazowy ,zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów
niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kpl 400 33141000-0
RAZEM
2 strzykawka 10 ml luer lock
1 strzykawka 5 ml luer lock
2 strzykawka 2,5ml luer lock
1 igła do iniekcji 0,45 mm
1 igła do iniekcji 1,2 mm
5 gazik bawełniany 7,5cmx7,5cm
2 tupfer 20x20 cm
2 plaster
1 obłożenie na pole operacyjne z 2 workami 140x160
2 obłożenie na stolik instrumentariuszki 140x140 mm
1 kaniula przedniokomorowa 23G
1 kaniula do polerowania BD
1 kaniula do hydrodysekcji płaska 25G/11mm
1 slit 2,4mm
1 kaseta intrepid infiniti
1 osłonka do mikrocięcia różowa
1 kubek 60 ml
2 podłokietniki
2 rękawiczki Ansel Microthin-rozmiar 8 i 7
1 fartuch L
1 fartuch XL
5 strzałki do osuszania
2 ściereczki do rąk
1 zesatw sączków
1 kaniula 20G
1 tip kelman 45 st. Mini flared
1 Nóż typu Slit 1,2mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 23G Constellation-plus
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 23G Constellation-plus kpl 60 33141000-0
RAZEM
Skład zestawu
Lp Nazwa Opis Jedn. miary Ilość
kaseta do procedury vitrektomii wraz z systemem trokarów, drenów, witrektomem, oświetlaczem 23G plus
sztuka 1
Gaziki 7,5x 7,5 a 5 szt. sztuka 5
Przylepce 2x15 cm sztuka 2
Opatrunek oczny sztuka 1
Osłona plastikowa na oko sztuka 1
Fartuch jednorazowy rozmiar XL sztuka 1
Fartuch jednorazowy rozmiar L ( 1 szt w pakiecie wierzchnim) sztuka 1
Ręczniki do rąk papierowe, jałowe sztuka 2
Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm sztuka 1

24 / 30

Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 140x160 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze
zbiornikiem na płyny sztuka 1
Obłożenie na monitor i tacę folia przeżroczysta sztuka 2
Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki zestaw 1
Spongostan 7,5 x 7,5 cm zestaw 1
Strzykawki 2 ml, 3 częściowa. sztuka 1
Strzykawki 10 ml, 3 częściowa. sztuka 1
Gazik okragły sztuka 2
Strzykawki 20ml sztuka 1
Patyczki do uszczelniania sztuka 2
Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego sztuka 5
Kaniula 20 G x 22 mm zakrzywiona sztuka 1
Kaniula 25 G zakrzywiona sztuka 2
Rękawiczki beztalkowe rozm. 6,5 sztuka 1
Osłonka na tip do cięcia 2,4 mm sztuka 1
Pojemnik plastikowy(kubek) , pojemność około 60 ml, sztuka 2
Worek na panel przedni sztuka 1
Pęseta do ILM 23 G sztuka 1
igła soft tip 23G sztuka 2
System kaniul trokarowych bez zaworów 23G, 3 szt + gwożdzie kpl 1
Endodiatermia 23G sztuka 1
BSS plus 500ml sztuka 1
Zestaw do podaży oleju kpl 1
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 23G Constellation-basic
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
PAKIET nr 25
L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa
handlowa/ nr katalogowy Kod CPV
1. Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 23G Constellation-basic kpl 60 33141000-0
RAZEM
Skład zestawu
Lp Nazwa Opis Jedn. miary Ilość
kaseta do procedury vitrektomii wraz z systemem trokarów, drenów, witrektomem, oświetlaczem 23G plus
sztuka 1
Gaziki 7,5x 7,5 a 5 szt. sztuka 5
Przylepce 2x15 cm sztuka 2
Opatrunek oczny sztuka 1
Osłona plastikowa na oko sztuka 1
Fartuch jednorazowy rozmiar XL sztuka 1
Fartuch jednorazowy rozmiar L ( 1 szt w pakiecie wierzchnim) sztuka 1
Ręczniki do rąk papierowe, jałowe sztuka 2
Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm sztuka 1
Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 140x160 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze
zbiornikiem na płyny sztuka 1
Obłożenie na monitor i tacę folia przeżroczysta sztuka 2
Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki zestaw 1
Spongostan 7,5 x 7,5 cm zestaw 1
Strzykawki 2 ml, 3 częściowa. sztuka 1
Strzykawki 10 ml, 3 częściowa. sztuka 1
Gazik okrągły sztuka 2
Strzykawki 20ml sztuka 1
Patyczki do uszczelniania sztuka 2
Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego sztuka 5
Kaniula 20 G x 22 mm zakrzywiona sztuka 1
Kaniula 25 G zakrzywiona sztuka 2
Rękawiczki beztalkowe rozm. 6,5 sztuka 1
Osłonka na tip do cięcia 2,4 mm sztuka 1
Pojemnik plastikowy(kubek) , pojemność około 60 ml, sztuka 2
Worek na panel przedni sztuka 1
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Pęseta do ILM 23G sztuka 1
igła soft tip 23G sztuka 1
System kaniul trokarowych bez zaworów 23G, 3 szt + gwożdzie kpl 1
BSS plus 500ml sztuka 1
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 25G Constellation
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
PAKIET nr 26
L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa
handlowa/ nr katalogowy Kod CPV
1. Zestaw do operacji vitrektomi tylnej 25G Constellation kpl 60 33141000-0
RAZEM
Skład zestawu
Nazwa Opis Jedn. miary Ilość
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kaseta do procedury vitrektomii wraz z systemem trokarów, drenów, witrektomem 25G sztuka 1
Gaziki 7,5x 7,5 x 5 szt sztuka 5
Przylepce 2x15 cm sztuka 2
Opatrunek oczny sztuka 1
Osłona plastikowa na oko sztuka 1
Fartuch jednorazowy rozmiar XL sztuka 1
Fartuch jednorazowy rozmiar L ( 1 szt w pakiecie wierzchnim) sztuka 1
Ręczniki do rąk papierowe, jałowe sztuka 2
Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm sztuka 1
Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta140x160 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze
zbiornikiem na płyny sztuka 1
Obłożenie na monitor i tacę folia przeźroczysta sztuka 2
Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki zestaw 1
Spongostan 7,5 x 7,5 cm zestaw 1
Strzykawki 2 ml, 3 częściowa. sztuka 1
Strzykawki 10 ml, 3 częściowa. sztuka 1
Gazik okrągły sztuka 2
Strzykawki 20ml sztuka 1
Patyczki do uszczelniania sztuka 2
Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego sztuka 5
Kaniula 20 G x 22 mm zakrzywiona sztuka 1
Kaniula 25 G zakrzywiona sztuka 2
Rękawiczki beztalkowe rozm. 6,5 sztuka 1
Pojemnik plastikowy(kubek), pojemność około 60 ml, sztuka 2
Worek na panel przedni sztuka 1
Peseta do ILM 25G sztuka 1
igła soft tip 25G sztuka 2
Igła fletowa 25G sztuka 1
System kaniul trokarowych bez zaworów 25G, 3 szt+ gwożdzie kpl 1
BSS plus 500ml sztuka 1
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium czas dostawy / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie
przez niego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.
3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i
akty wykonawcze do ustawy
6. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
7. Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskie i inne określone w SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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W związku z niespodziewanym wzrostem potrzeb w materiały określone w przetargu, celem zachowania
ciągłości udzielania świadczeń zgodnie z kontraktem z NFZ, których nawet krótka przerwa może zagrozić
procesowi leczenia, istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Sekcji Zamówień publicznych(pokój A budynek 52)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w
postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018

